
KVD Vegan Beauty tôn vinh CAT EYES FOR ALL với chiến dịch toàn cầu mới dành cho tất cả các 
độ tuổi, hình dạng mắt và chú mèo nổi tiếng trên Instagram 

TTXVN (SAN FRANCISCO, 10/3/2020)/PRNewswire-AsiaNet/ -- 

Từ tháng 3/2020, chiến dịch sẽ kỷ niệm 10 năm ra đời Tattoo Liner, bút kẻ mắt nước giành giải thưởng 
của nhãn hàng này. 

KVD Vegan Beauty là thương hiệu làm đẹp đầu tiên giới thiệu một chú mèo nổi tiếng trên Instagram 
được xem như một trong những gương mặt chiến dịch toàn cầu của họ cho chiến dịch CAT EYES FOR 
ALL (MẮT MÈO CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI), ra mắt vào tháng 3 năm nay, nhằm vinh danh Năm thứ 10 
của Tattoo Liner vào năm 2020. @CobytheCat, nổi tiếng trên internet với meme "kẻ mắt có cánh" tự 
nhiên của nó là một trong năm "người" mẫu mới cho thương hiệu này. Chiến dịch giới thiệu bút kẻ mắt 
dạng lỏng không thấm nước, chống nhòe và cực kỳ chính xác, đã từng đoạt giải thưởng của KVD Vegan 
Beauty, Tattoo liner được hàng triệu người yêu thích cả hai màu Trooper Black và Mad Max Brown cùng 
với các mascara kéo dài mi Go Big hay Go Home. Những sản phẩm thuần chay và hiệu suất cao mang 
tính biểu tượng này mang đến đôi mắt mèo hoàn hảo cho mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi, cho mọi lứa 
tuổi. 

Đọc bản tin đa kênh tương tác tại đây: 
https://www.multivu.com/players/English/8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner/ 

Ngoài Mèo Coby, thương hiệu này còn giới thiệu một sự kết hợp độc đáo gồm các người mẫu bao gồm 
nghệ sỹ trang điểm Quốc tế Vegan Beauty International KVD, Fanny Maurer (@fannymaurer), đến từ 
Paris, Pháp. Fanny là nghệ sĩ trang điểm chính trong chiến dịch và cũng là một người mẫu. Fanny là 
gương mặt "đứng sau thương hiệu" thứ hai trong chiến dịch Vegan Beauty KVD, giữ đúng chiến lược 
mới của thương hiệu cho năm 2020 là "một trong những đồ riêng của họ". 

Những người mẫu nổi bật khác gồm Chloé Nguyen và Carmen Lee Solomons, (cả hai đều dùng bút kẻ 
mắt Tattoo Liner màu nâu Mad Max) cùng với một người mẫu đẳng cấp khác với màu đen Trooper, 
chứng minh rằng tuổi chắc chắn chỉ là một con số. Cùng với nhau, những người mẫu phá cách, xinh đẹp, 
khác biệt này đã chứng minh rằng bút kẻ mắt Tattoo phù hợp cho mọi lứa tuổi, hình dạng mắt và sắc tộc. 

"Chúng tôi mong chờ khởi động Mùa xuân 2020 với chiến dịch kỷ niệm sản phẩm thuần chay đầu tiên 
của thương hiệu và Sku- Bút kẻ mắt Tattoo Liner số 1, loại bút kẻ mắt đã giành giải thưởng toàn cầu – 
bước sang năm thứ 10 trong năm nay. Sản phẩm của chúng tôi dành cho tất cả mọi người và nó đã vượt 
qua những thử thách khó khăn nhất, thậm chí cả những vụ tai nạn xe cộ. Trong suốt 4 tháng tiếp theo 
của chiến dịch này, chúng tôi sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa. Chúng tôi sẽ công bố mối quan hệ hợp tác 
với một nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng (nổi tiếng với việc tạo ra một trong những đôi mắt mèo đáng yêu 
nhất trên hành tinh), một sản phẩm phiên bản giới hạn và tiếp thị với mục tiêu cao đẹp, những gương 
mặt và người ủng hộ mới, những chương trình quảng cáo xã hội và cách thức mới, dễ thương để có 
được những mẫu hình xăm miễn phí. Đây là một trong những chiến dịch yêu thích nhất của tôi và thực 
sự đại diện cho những người và những điều KVD Vegan Beauty 2020 muốn hướng tới. Chúng tôi yêu sự 
nổi loạn tích cực cho sắc đẹp, những người bạn lông lá và tin vào Mắt mèo  dành cho tất cả mọi người! 
(Cat Eyes for All)", Kelly Coller, Phó Giám đốc Tiếp thị và PR Toàn cầu của KVD Vegan Beauty, nhấn 
mạnh. 

Tham gia kênh Instagram của thương hiệu @KVDVeganBeauty vào thứ Ba hàng tuần cho 
#tattoolinertuesday khi họ tổ chức kỷ niệm #cateyesforall với giao diện mới, những bất ngờ, quà tặng và 
hơn thế nữa.  

Chiến dịch Mắt mèo cho tất cả mọi người được bấm máy với sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc sáng 
tạo toàn cầu KVD Vegan Beauty, Angela Kongelbak, chụp hình bởi Danielle St Laurent (ảnh chiến dịch 
/người mẫu). Ảnh chụp sản phẩm bởi Hudson Cuneo. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=vi&o=2742711-1&h=698978890&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F


VỀ KVD Vegan Beauty: 
KVD Vegan Beauty là một thương hiệu làm đẹp mang tính biểu tượng, toàn cầu, hiệu suất cao, thuần 
chay và không thí nghiệm trên động vật, đã tạo ra đột phátrong ngành này kể từ khi thương hiệu ra mắt 
vào năm 2008 - với 4 thỏi son đỏ, lâu trôi, không độc hại. Vào năm 2010, chúng tôi đã tạo ra bút kẻ mắt 
từng đoạt giải thưởng số 1 của chúng tôi - Tattoo liner - và nó vẫn là chén thánh không thể kiểm chứng 
của bút kẻ mắt dạng lỏng. Sau khi đi tiên phong trong cơn sốt son nước, chúng tôi đã thay đổi ngành 
công nghiệp làm đẹp một lần nữa vào năm 2016 khi cải tổ toàn bộ dòng sản phẩm của mình thành 100% 
thuần chay, mà không phải đánh đổi hiệu suất mà chúng tôi đã nổi tiếng vì điều đó. Ngày nay, chúng tôi 
có hơn 250 sản phẩm sáng tạo ở mọi thể loại, hàng trăm giải thưởng và chúng tôi được phân phối tại 36 
quốc gia trên toàn thế giới, tại Sephora, Sephora trong JC Penney và Debenhams ở Anh và Ireland và 
trên trang web của chúng tôi www.kvdveganbeauty.com.  // Theo dõi chúng tôi @kvdveganbeauty 
#cateyesforall 

VỀ KENDO 
THƯƠNG HIỆU KENDO chỉ sở hữu và vận hành KVD Vegan Beauty. KENDO là một vườn ươm thương 
hiệu làm đẹp sáng tạo, tạo ra và mua lại các thương hiệu làm đẹp và biến chúng thành những công ty 
thế lực toàn cầu: FENTY Beauty của Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite 
Beauty, Lip Lab Stores và KVD Vegan Beauty. Các văn phòng của KENDO ở San Francisco, Paris, 
Dubai, London, Sydney và Singapore. 
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